
MYSLIVOST 



Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje 
soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, 
kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné. 
         Ottův slovník naučný 
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NEMOCI ZVĚŘE 

Zdravotní stav zvěře je limitujícím faktorem 
prosperity zvěře. Pouze zdravá zvěř se může 
optimálně rozvíjet, plodit zdravá mláďata a být 
také dobrá v trofeji, která je výrazem i jejího 
zdravotního stavu. Choroby zvěře jsou však 
důležité i ve vztahu ke zdraví člověka,       
protože mnohé jsou na něho přenosné. Velký 
význam má zvěř i jako přenašeč infekčních          
a invazních chorob pro domácí zvířata. 
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NEMOCI ZVĚŘE 

 
Nakažlivé choroby zvěře lze rozdělit na: 
 

a) Infekční choroby zvěře pernaté, 

b) infekční choroby zvěře srstnaté, 

c) parazitární choroby zvěře pernaté, 

d) parazitární choroby zvěře srstnaté, 

e) hromadná onemocnění způsobená ostatními vlivy. 
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NEMOCI ZVĚŘE 

Infekční choroby zvěře pernaté 
Virové choroby: 

Pseudomor drůbeže 
 Nákaza přenosná na domácí hrabavou drůbež, z volně 

žijící zvěře je nejcitlivější bažant, méně koroptev. 
Nákaza se šíří především nemocnou zvěří, ale i volně 
žijícími ptáky, hmyzem, vzduchem.  

 Nemoc se projevuje nechutenstvím, ztíženým dýcháním, 
průjmem a apatií. Ztráty bažantích kuřat jsou až 100 %. 
Nejčastěji bývají ohroženy krotké chovy pernaté zvěře. 

 Prevencí je vakcinace zvířat v chovu a dodržování 
obecných protinákazových opatření.                           
Nákaza se vyskytuje vzácně, je však závažná. 
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NEMOCI ZVĚŘE 
 

Mramorovaná slezina bažantů 

Virová choroba rozšířená zejména v krotkých 
chovech. Šíří se vzájemným kontaktem                
a trusem. Ztráty zvířat jsou vysoké, příznaky 
málo typické. Bývá nápadné ztížené dýchání. 
Diagnóza se stanoví ve veterinární laboratoři. 
Léčba není známa, prevencí je maximální 
hygiena chovu. Onemocnění sporadické,         
ale s vážným průběhem. 
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NEMOCI ZVĚŘE 

Virová hepatitida kachen 

 Je to závažné virové onemocnění kachňat do tří 
týdnů stáří. K nakažení dochází od nemocných 
kusů, krmivem, vodou i násadovými vejci.  

Klinicky jsou typické nekoordinované pohyby 
končetin a hlavy. Kachňata leží na boku                  
a končetinami vykonávají plovací pohyby. Ztráty 
jsou značné.  

Léčba je neúčinná, v krotkých chovech je možná 
vakcinace, kterou je možno snížit jinak značnou 

ekonomickou závažnost. 
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Domácí úkol: 

• Prostudovat látku ze sešitu a text v učebnici                 
na str. 277 – 279.  
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Děkuji za pozornost! 

Seznam použité literatury je uveden ve složce word. 

Ing. Lukáš Kandler 


